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nafarroa martxan 
ekimenaren erregelamendua
Minbiziaren Aurkako Espainiako Elkarteak 
(AECC) Minbiziaren Aurkako V.Martxa an-
tolatu du Iruñean. Ekimena maiatzaren 
6an, igandearekin, goizeko 11etan egi-
nen da “aecc Nafarroa Martxan” izenare-
kin eta entitatea bera onuraduna izanik.

Irteera Ziudadelan egonen da eta helmuga 
Karlos III.aren etorbidean. 5 km-ko bidea 
da eta lasterka edo oinez egiten ahal da.

Proba ez da lehiakorra, kirola egiteko eta 
ongi pasatzekoa baizik eta, AECC entita-
teari lagundu nahi dioten persona guztiek 
dute parte hartzeko aukera.
Martxa honetan lortutako dirua oso-osorik 
bideratuko da AECC entitateak Nafarroan fi-
nantziatzen dituen ikerketa programatara.

kostua
Izena emateak 6 euroko prezioa du.

izena emateko epea
Izena on line ematen ahal da apirilaren 
10tik aurrera, asteartearekin, maiat-
zaren 5ko arratsaldeko ordu biak arte, 
larunbatarekin. Era berean, izena ema-
ten ahal da El Corte Inglés-eko kiroleko 
solairuan apirilaren 10tik, astearteare-
kin, maiatzaren 5era, larunbatarekin.

izena emateko moduak
Izena emateko, honako modu hauek daude:

A.- Izena on line ematea 
www.rockthesport.com webgunean.

B.- Iruñeko El Corte Inglés-eko kiroleko 
solairuan (Lizarra kalea 9). Horretarako, 
emanen dizuten formularioa bete eta 
eman beharko da, baita izen-ematea or-
daindu ere, eskudiruz edo txartel bidez. 
 

Dortsal solidarioan ere izena eman nahi 
izanez gero, El Corte Inglés-en bertan
egin daiteke, edo www.rockthesport.com 
webgunearen bidez.

dortsalak eta kamisetak 
ematea
Lasterkariaren dortsala eta kamiseta 
Iruñeko El Corte Inglés-eko kiroleko
solairuan emanen dira, izena eman izana-
ren ziurtagiria aurkeztuta. Apirilaren
10tik maiatzaren 5era arte hartzen 
ahalko dira, astelehenetik larunbatera,
saltokiaren ordutegian.

opariak eta sariak
Dortsal guztiek oparien zozketa batean har-
tuko dute parte; martxaren egunean ber-
tan hartzen ahalko dira, helmugan horre-
tarako prestatuko den lekuan. Saritutako 
dortsalen zerrenda ongi ikusteko moduan 
erakutsiko da opariak erraz har daitezen.

aseguruak eta 
erantzukizunak
Martxan parte hartzen duten lasterkari eta 
boluntario guztiek erantzukizun zibileko 
aseguru-poliza baten estaldura izanen dute; 
horretatik kanpo geldituko dira ezkutuko 
gaixotasunetatik, zuhurtzia faltatik, legeak 
urratzetik eta halakoetatik eratorritako ka-
suak. Era berean, estalduratik kanpo gel-
dituko dira proba egiten den lekura/leku-
tik egindako joan-etorrietan gertatutako 
kasuak.
Jarduera lehiakorra ez den harren, AECC en-
titateak aseguru-politika bat sinatu du
parte-hartzaile guztientzat.
Proba honetan parte hartzeak berekin 
dakar Erregelamendu hau onartzea.

irudien lagapena
Izena emateak berarekin dakar antolatzai-
leari eta babesleei baimena ematea par-
te-hartzaileak grabatzeko edozein bitarte-
koren bidez; halaber, irudi-eskubideak la-
gatzen dira edozein euskarritan publizitatea 
egiteko, bide desberdinen bitartez zabaltzea 
barne, horren truke inolako ordainsaririk ja-
sotzeko eskubiderik gabe.
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